
 

 
 
                                                                    
 
 
 
Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben 
Telefonmöte 190902 kl. 19:30 
 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter 
Lotta Samuelsson (LS) 
Ida Lilja (IL) 
Birgitta Himreus (BH) 
Margareta Svedlund (MS) 
Torbjörn Håkansson (TH) 
 
Suppleanter 
Susanne Nilsson (SN)* 
 
*Kommer in kl 20:00 
 
 
§1 Mötet öppnande 
 
LS hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Val av justerare 
 
TH väljs att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§3 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen har skickats ut före mötet och fastställdes med följande tillägg i § 12 Övrigt:  

 KM i jakt 

 Rasklubbstorget  
 
§4  Inkommande och utgående skrivelser  
 
4.1 IL redogör för inkommande post. Inkommande post har skickats ut kontinuerligt under 
perioden till hela styrelsen.  
 
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
  



§5 Hantera anmälan för exempelvis Club Show  
 
5.1 LS redogör att det är svårt att se hur många som är anmälda. TH informerar om att 
dokumentet ligger på goggle drive och redogör för hanteringen av dessa, att han brukar dela 
dokumenten med de som är i behov av dem.   
 
52. Redogörelse över antalet anmälada till club show och våra KM. Till Club Show är 73 
stycken anmälda hitills. I agility, rallyn och lydnad är det tunt. 3 st anmälda till rallyn och 1 till 
agilityn. Purina kommer att sponsa årets tävling.  
 
§6 Allroundwelshen  
 
6.1 MS lyfter frågan att statuterna behöver ses över till nästa år då klubbens KM försvinner. 
Detta påverkar poängberäkningen till allroundwelshen.  
 
6.2 Ansvarig för allroundwelshen saknas.  
 6.2.1 Styrelsen beslutar att utse SN till ansvarig för allroundwelshen.  
 
§7 Årets Welsh 
 
7.1 Arbetet med statuterna är inte helt färdigställt. Styrelsen går igenom vad som behöver 
åtgärdas.  
 
§8 Sida för Championat 
 
8.1 SN redogör för förslag att skapa en sida på hemsida med enbart championat istället för 
resultat från alla discipliner.  Disksussion förs om fördelar och nackdelar med förslaget.  

8.1.1 Styrelsen beslutar att sida för championat hundar ska finnas på hemsidan.  
 
§9 Welshprylar Shop 
 
9.1 Förfrågan har kommit in till styrelsen från medlem som tycker att klubben borde ha 
saker med welshmotiv till försäljning vid exempelvis mässor.  

9.1.1 Styrelsen konstaterar att detta är något som klubben hade för några år 
sedan men att det uppstod administrativa problem pga bland annat förvaring 
och transport. Istället valde klubben att länka till en hemsida varifrån det går 
att beställa  saker med klubbmotiv. Det finns även ett litet lager av rasboken att 
beställa .  

9.1.1.1 Styrelsen beslutar att behålla nuvarande form av Welsh 
Shoppen och att marknadsföra denna ännu bättre genom annons 
i WelshNytt.  

 
  



§10 Övriga frågor 
 
10.1 KM i jakt  
TH informerar om KM i jakt som avlöpte bra i Skurup i Skåne. Det var 4 Welshar som deltog 
och vinnare blev  RLD N Wallovas Cocorosie med förare och ägare Louise Tibell. Styrelsen 
gratulerar till fin insatts.  
 
10.2 Rasklubbstorget 

10.2.1 Styrelsen beslutar att anmäla klubben till rasklubbstorget på Stockholm 
hundmässa.  

 
§11 Nästa möte 
 
Datum för nästa styrelsemöte sätts till 6 oktober kl 19:00 
 
 
Mötet avslutas kl 20:45 
 
 

 

Vid protokollet 
 
______________________________ 
Ida Lilja  
Sekreterare 
 
 
 
 
Justeras av  
 
______________________________ ______________________________  
Lotta Samuelsson   Torbjörn Håkansson 
Ordförande   Ledamot 


